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چکیده

مقدمه

سوختگیهای شديد و بيماران دچار سرطان و ايدز که
سيستم ايمنی آنها سرکوب شده است ،مینمايد .اين
باکتری بويژه در افرادی موجب عفونت میشود که دچار
سيستيک فيبروزيس هستند و مکان عفونت ها است (.)3
اصوالً اين باکتری پاتوژن بيمارستانی است و بيشتر از راه
ميوه ،گياهان ،سبزیها ،عيادت کنندهها و بيمارانی که از
بخشهای ديگر منتقل میشوند ،وارد پيرامون بيمارستان
می شود ( .)3اين باکتری دارای عوامل ويروالنس فراوانی
میباشد که شامل تاژک ،فيمبريه ،پيگمان ،آنزيم پروتئاز،
االستاز ،فسفوليپاز ،اگزوتوکسين میباشد (.)1

سودوموناس آئروژينوزا باکتری پاتوژن فرصت طلب
گرم منفی و هوازی است بوسيله يک يا چند فالژل قطبی
حرکت میکنند ( .)1سودوموناس آئروژينوزا بيماريیزای
فرصت طلب است و از سيستم ايمنی ناتوان افراد استفاده
کرده و عفونت ايجاد میکند .سودوموناس آئروژينوزا سبب
عفونتهای مجاری ادراری ،سيستم تنفسی ،التهاب و آماس
پوستی ،عفونت بافتهای نرم ،باکتريمی ،عفونتهای
استخوان ،عفونت های معده ورودهای و عفونتهای
سيستماتيک گوناگون به ويژه در بيماران مبتال به
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واژه های کلیدی :سودوموناس ائروژينوزا ،ژن  ،ToxAنمونه بالينی و محيطی

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

سودوموناس آئروژينوزا يک باکتری فرصت طلب و يکی از مهمترين عوامل عفونت های بيمارستانی محسوب می شود .اين
باکتری می تواند انواع عفونت های بيمارستانی از عفونت ادراری تا باکتريمی را ايجاد کند .اگزوتوکسين  Aسم اصلی توليد شده
توسط اين باکتری و يکی از عوامل مرگ و مير ميباشد .اين مطالعه با هدف شناسايی ژن  ToxAدر نمونه های بالينی و محيطی
انجام شد .در اين مطالعه  50سويه بالينی سودوموناس آئروژينوزا از زخم ،ريه ،ادرار ،مدفوع ،گوش و خون و 50نمونه محيطی از
آب ،خاک و گل و الی جدا شد و با تست های بيوشيميايی شناسايی گرديد ،سپس از نمونه های جدا شده  DNAاستخراج شد
و با استفاده از پرايمرهای اختصاصی  PCRانجام شد .از  50نمونه بالينی مورد مطالعه  )48%( 24باکتری متعلق به مردان و 26
( )52%نمونه سودوموناس ائروژينوزا متعلق به زنان بود .فراوانی ژن کدکننده  ToxAدر نمونه های بالينی  )88%( 44باکتری
مشاهده شد .از  50نمونه محيطی ( 30 )60%باکتری از آب 10 )20%( ،باکتری از خاک و  )20%( 10باکتری از گل و الی جدا
شد 37)74%( .باکتری جدا شده از نمونه های محيطی دارای ژن  ToxAبودند .نتايج نشان داد ژن  ToxAيکی از مهمترين
ژنهای ويروالنس در نمونه های بالينی با درصد فراوانی  %88نسبت به نمونه های محيطی با  %74بود.

نوربخش و همکاران

واکنش زنجيره پلی مراز استفاده کرد ( .)7لذا ،هدف از اين
تحقيق تعيين فراوانی ژن کد کننده  ToxAدر نمونههای
بالينی و محيطی میباشد.

اگزوتوکسين  ،Aسم اصلی توليد شده توسط اين
باکتری و يکی ازعوامل مرگ و مير میباشد .اگزوتوکسين
 Aاز  613اسيدآمينه با وزن مولکولی ( )66KDتشکيل شده
است .اين توکسين باعث غيرفعال شدن ( EFفاکتور طويل
کننده) وتوقف سنتز پروتئين میگردد که در نتيجه موجب
کشته شدن سلولها میشود .اگزوتوکسين  Aدارای سه
ناحيه است:
ناحيه  :Iبه رسپتورهای سلول ميزبان متصل شده
واندوسيتوز را آغاز می کند (اسيدی شدن آندوزوم).
ناحيه  :IIحرکت توکسين به سيتوپالسم ميزبان را
سبب می شود.
ناحيه  :IIIانتقال -ADPريبوز به  EF2را کاتاليز می
نمايد.
جايگاه  Iاز  2جايگاه ( )Ia ،Ibتشکيل شده است.
جايگاه  )1-252aa( Iaدر واقع مسئول اتصال به گيرندة
سلول است .حذف و جهش در اسيدآمينة موقعيّت )Ia( 57
باعث غيرفعال شدن اگزوتوکسين  Aو مهار اتصال سم به
سلول میگردد .نقش جايگاه  Iaهنوز مشخص نشده است.
حذف بخشی از دامنة  )365-380aa( Ibهيچ تأثيری بر روی
سميت اگزوتوکسين  Aندارد (.)4
اسيد آمينه ليزين (  ) LYSدر انتهای کربوکسيل
اگزوتوکسين  Aتوسط کربوکسيل پپتيداز شکسته شده و
باعث اتصال سم به گيرندههای الفا  2ماکروگلوبولين سلول-
های يوکاريوت میشود .افزايش آمين محيط باعث جهش
ژن ( )toxcو مهار بيان اگزوتوکسين  Aتوسط باکتری
سودوموناس آئروژينوزا میشود (.)5
اگزوتوکسين  Aدر سودوموناس آئروژينوزا و توکسين
ديفتری از لحاظ فعاليّت آنزيماتيک يکسان هستند .امّا
ازنظر ايمونولوژيکی نقاط متفاوتی را مورد هدف قرار می-
دهند .به طوری که توکسين ديفتری بيشتر بافتهای قلبی
و اگزوتوکسين  Aسودوموناس آئروژينوزا کبد و بافتهای
وابسته به آن را بيشتر به عنوان نقاط هدف و اثربخشی
توکسين قرار میدهد (.)6
ماکزيمم توليد ژن  Tox Aدر آزمايشگاه زمانی رخ
میدهد که سودوموناس آئروژينوزا در دمای  32درجه
سانتی گراد رشد مینمايد.
ژن اگزوتوکسين  Aباکتری سودوموناس آئروژينوزا به
صورت ثابت روی کروموزوم باکتری قرار دارد ،بنابراين برای
تشخيص اين ميکروارگانيسم میتوان از ژن  ToxAدر

مواد و روشها

جمع آوری نمونه های بالینی

قبل از نمونهگيری از بيماران فرم رضايت نامه در اختيار
بيمار قرار گرفت وپس از اعالم رضايت نمونهگيری انجام
شد .نمونههای مورد مطالعه شامل زخم ،ادرار ،خون ،خلط
و مدفوع بودند که از بيماران بستری در بيمارستانهای امام
حسين ،رسول اکرم (ص) و پارس به دست آمد .نمونهها به
محيط  BHIمايع منتقل شد.
نمونه های محیطی

نمونههای جمع آوری شده از آب ،گل و الی چسبيده
به سبزیها و خاک مربوط به پارکهای جنگلی (چيتگر و
سرخه حصار) جمع آوری شد و در سرم فيزيولوژيک رقيق
کرده و به محيط  BHIمايع منتقل شد .تمامی محيط های
کشت جهت رشد ميکروبی به مدت  24ساعت با دمای 37
درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری شد.
شناسائی باکتریها

باکتریهای رشد کرده در محيط کشت  BHIمايع ،در
محيطهای  EMBآگار جهت جداسازی باکتریهای گرم
منفی کشت داده شدند .سويههای مشکوک به سودوموناس
نيز در محيط اختصاصی سيترامايد آگار کشت داده شد.
تستهای

تشخیصی

باکتریهای

گرم

غیرتخمیر کننده (سودوموناس آئروژینوزا)

منفی

جهت شناسائی سودوموناس از تستهای تشخيصی
باکتریهای گرم منفی شامل  ،TSIسيمون سيتراتSIM ،
و  MRVPاستفاده گرديد .عالوه بر آن از تست های کشت
در محيط سيترامايد و اکسيداسيون گلوکز هم استفاده شد.
استخراج  DNAژنومی

جهت استخراج  DNAژنومی همه جدايههای
باکتريايی جدا شده از بيماران و محيط از کيت استخراج
 DNAشرکت پويا ژن ازما استفاده شد .سپس برای تعيين
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واکنش زنجیرهای پلیمراز ) ( PCRجهت تکثیر ژن

کيفيت  DNAژنومی استخراج شده به همراه يک
DNAمعين و استاندارد (  DNAفاژ  ( λبر روی ژل آگارز
يک درصد الکتروفورز شدند استفاده از اين روش بيشتر به
جهت اطمينان از کيفيت مطلوب  DNAاستخراج شده می-
باشد.

270bp

ToXA

برای انجام واکنش زنجيره ای پليمراز( (PCRجهت
تکثير ژن  ToXAپرايمرها از مقاله ( )8که توالی آن در
جدول  1آورده شده است ،استفاده شد .مواد مورد نياز برای

انجام  PCRبا غلظت های زير و در حجم
ميکروليتر بر طبق جدول  2استفاده گرديد.

جدول  :1توالی پرايمرهای ژن . ToxA

CTGCGCGGGTCTATGTGCC
GATGCTGGACGGGTCGAG

واکنش 25

ToxA-s
ToxA-As

جدول 2:غلظت مواد مورد استفاده در واکنشPCR

غلظت نهايی

اجزای واکنش
Master Mix

12.5µl

10Pmol

Reverse primer

10 µl

)H2O(D.W

25 µl

Total volume

سیکل حرارتی مورد استفاده جهت تکثیر ژن

نتایج

ToxA

فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه

برنامهريزی دستگاه ترموسايکلر برای ژن  ToxAدر 25
سيکل حرارتی شامل دمای دناتوراسيون اوليه  95درجه به
مدت  5دقيقه ،دمای دناتوراسيون  95درجه به مدت 1
دقيقه ،دمای اتصال پرايمر  60درجه به مدت  45ثانيه،
دمای تکثير  72درجه سانتی گراد به مدت  30ثانيه و دمای
تکثير نهايی  72درجه سانتی گراد به مدت  7دقيقه انجام
شد ،سپس محصول  PCRدر ژل آگارز  2درصد قرار گرفته
با  6x Loadingرنگ آميزی و تحت اشعه  UVعکس برداری
گرديد .از مارکر  100bpتوليد شرکت سيناژن برای
شناسايی محصول  PCRاستفاده شد.

 50نمونه بالينی جدا شده از بيماران که  26نمونه
متعلق به زنان و  24نمونه متعلق به مردان بود ،که %52
زن و  %48مرد بودند.
فراوانی نمونههای محیطی

 50نمونه محيطی جدا شده شامل  30نمونه آب جوی،
 10نمونه گل و الی سبزی و 10نمونه خاک پارک جنگلی
بود که در نمودار  1قابل مشاهده است.
فراوانی نمونه های بالینی

آنالیز آماری

 50نمونه بالينی جدا شده از بيماران که شامل  15نمونه
ادرار 14 ،نمونه زخم13 ،نمونه خلط 5 ،نمونه خون 2 ،نمونه
مدفوع و  1نمونه گوش بود که در نمودار  2قابل مشاهده
است.

برای تعيين فراوانی ژن ها با فاکتورهای مورد مطالعه
شامل سن ،جنسيت ،نوع نمونه های گرفته شده از بيماران
و نمونه های محيطی و نيز فراوانی ژن های جدا شده از
نمونه ها ازنرم افزار  Excelاستفاده شد.
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10-100ng

DNA
Forward primer

نوربخش و همکاران

نتایج حاصل از تکثیرژن ToxA

اندازه باند ژن کد کننده  270bpبود که نتايج در تصوير 1
نشان داده شده است.

پس از استخراج  DNAنمونههای بالينی و محيطی همه
نمونه ها با پرايمر های کد کننده ژن  ToxAتکثير شدند.

%60
آب
گل والی سبزی
خاک پارک جنگلی

60
40

%20

%20

80

20
0

نمودار  - 1درصد فراوانی نمونه های محيطی.

26%

2%
گوش

4%
مدفوع

28%

30%

30

20

10%
خون

40

10
خلط

زخم

ادرار

0

نمودار  - 2درصد فراوانی نمونه های بالينی جدا شده از بيماران.

شکل  - 1نتايج حاصل از تکثير ژن  :3-1 ، ToxAنمونه های مورد مطالعه :4 ،مارکر100 bp
فراوانی ژن  ToxAدر نمونههای بالینی

خلط  13نمونه دارای ژن  ،ToxAدر  5نمونه خون  4نمونه
دارای ژن  ،ToxAدر  2نمونه مدفوع  2نمونه دارای ژن
 ToxAبود که در نمودار  3قابل مشاهده است.

در  14نمونه بالينی زخم  13نمونه دارای ژن ،ToxA
در  15نمونه ادرار  11نمونه دارای ژن  ،ToxAدر  13نمونه
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فراوانی ژن  ToxAدر نمونههای محیطی

مقایسه فراوانی ژن  ToxAدر نمونههای بالینی و

در  30نمونه محيطی آب همه نمونهها دارای ژن
 ToxAبودند ،در  10نمونه گل و الی  6نمونه دارای ژن
ToxAو در  10نمونه خاک پارکهای جنگلی هيچ کدام از
نمونهها دارای ژن  ToxAنبودند که در نمودار  4قابل
مشاهده است.

محیطی

در  50نمونه بالينی مورد مطالعه  43نمونه دارای ژن
 ToxAو در  50نمونه محيطی مورد مطالعه  37نمونه دارای
ژن  ToxAکه در نمودار  5قابل مشاهده است.
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نمودار  - 3درصد فراوانی  ToxAدرنمونههای بالينی.

نمودار  - 4فراوانی ژن  ToxAدر نمونههای محيطی.

نمودار  - 5فراوانی ژن  ToxAدر نمونههای بالينی و محيطی.
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بحث

در مطالعه ديگری بيش از  80درصد سودوموناسهای جدا
شده از ادرار دارای ژن  ToxAبودند ( .)10همچنين درصد
بااليی از وجود اين ژن در سويههای سودوموناس آئروژينوزا
جدا شده از دستگاه تنفسی مشاهده شد ( .)11در مطالعه
حاضر هم حضور  ToxAدر نمونههای مربوط به خون کمتر
از ساير نمونهها بود و شيوع بااليی در نمونههای خلط
مشاهده شد ،که با توجه اينکه اين باکتری ويروالنس
باالتری درنمونههای سوختگی و عفونت دستگاه تنفسی
دارد وجود ژن ويروالنس  ToxAکه نقش بااليی در
پاتوژنيسيته عفونت دارد می تواند توجيهی در عفونت بيشتر
در اين نواحی باشد.
طبق مطالعات  Vasilو همکارانش در سال  1986در
امريکا دو پروب پوشش ساختاری ژن کد کننده
اگزوتوکسين  Aدر آزمايش هيبريداسيون کلونی برای
تعيين اينکه آيا توالی همولوگ ژن  ToxAمی تواند در گونه
ديگری از سودوموناس و در گونه های سودوموناس
آئروژينوزا باشد مورد بررسی قرارگرفت .وجود ژن  ToxAدر
 P. aeruginosaحدود  ٪95است و مربوط به گونه است و
در ساير گونه های سودوموناس وجود ندارد و حداقل يک
کپی از ژن  ToxAدر ژنوم هر سويه وجود دارد ( .)6در
مطالعه حاضر نيز حضور ToxAدر نمونه های بالينی % 88
و در نمونه های محيطی  % 74بود.
در مطالعه ای که توسط بهرام امينی و همکارانش در
سال  1389بر روی همسان سازی جايگاه کاتاليتيک
اگزوتوکسين  Aسودوموناس آئروژينوزا انجام گرفت نشان
داد که  90درصد باکتریهای جداشده دارای سم
اگزوتوکسين  Aبوده و سويههای جدا شده از ايران نيز با
توالیهای گزارش شده در بانک ژن بين المللی مشابه بودند
(.)2
 Sabarwalو همکارانش در سال  2014به بررسی
کروم سنسينگ و فاکتورهای ويروالنس سودوموناس
آئروژينوزا پرداختند که نتيجه گرفتند ژن های ويروالنس
 aprA, rhlAB, plcH, lasB, toxA and fliCدر عفونت
ادراری نقش به سزايی دارند ( . )12در مطالعه حاضر نيز
نمونه های جدا شده از ادرار با حضور ژن ويروالنس ToxA
( )74%نقش مهمی در ويروالنس دارند.
 Nikbinو همکارانش در سال  2012با بررسی ژنهای
ويروالنس سودوموناس آئروژينوزا در نمونههای بالينی به
اين نتيجه رسيدند که از  268نمونه شيوع ژن  ToxAو

سودوموناس آئروژينوزا يک باکتری فرصت طلب است
و بر روی بدن و اکثر سطوح میتواند رشد کند .اين باکتری
را میتوان در محيطهای گوناگون نظير آب ،مواد غذايی،
سبزیهای قابل خوردن ،محيط بيمارستان و حتی روی يا
داخل وسايل پزشکی مانند کاتترها مشاهده کرد که سبب
ايجاد عفونتهای بيمارستانی و کلينيکی میشود (.)3
گسترش و انتشار بيماری به بيمار ديگر به وسيله دستهای
کارکنان بيمارستانها و هم چنين تماس مستقيم بيمار با
منابع آلوده مانند خوردن آب يا خوراک آلوده رخ می دهد

(.)3

اگزوتوکسين  )ToxA(Aيکی از مهمترين فاکتورهای
سودوموناس آئروژينوزا است و بيشتر سويه های کلينيکی
جدا شده آن را توليد می نمايند ( .)6از اين رو در اين
مطالعه ،فراوانی ژن  ToxAکه مهمترين فاکتور ويروالنس
سودوموناس آئروژينوزا است در نمونه های بالينی و محيطی
مورد بررسی قرار گرفت.
در مطالعات فاضلی و ممتاز در سال  2014بررسی
توزيع عوامل بيماری زا  Pseudomonas aeruginosaجدا
شده از انواع مختلفی از عفونتهای بيمارستانی در ايران
انجام شده است 65 .درصد (در نمونه های مرد) و ( ٪21در
نمونه های زن) عفونت دستگاه تنفسی سودوموناس
آئروژينوزا داشتند .در مطالعه حاضر %52نمونهها جدا شده
از زنان و  %48از مردان بود و باالترين ميزان جداسازی
سودوموناس از نمونههای ادراری با  %11فراوانی مشاهده
شد .بنابراين شيوع عفونت بر حسب نوع نمونه بالينی در دو
جنس زن و مرد متفاوت است .در مطالعه فاضلی و
همکارانش شيوع ژن  75٪ ToxAدر ميان ايزولهها مشاهده
شد ( .)8در مطالعه حاضر شيوع  88% ToxAدر نمونههای
بالينی و  %74در نمونههای محيطی بود ،فراوانی باالی ژن
 ToxAدر نمونههای بالينی و محيطی نشان دهنده اين
مطلب است که اين ژن يکی از ژن های مهم اين باکتری
است و بنابراين در اغلب سويهها وجود دارد.
مونا خطاب و همکارانش در مطالعهای در سال2015
در مصر بيان کردند سودوموناس آئروژينوزا دارای تعداد
زيادی از فاکتورهای بيماريزايی از قبيل اگزوتوکسين ،A
 nan ،Exoenzymو ژن  lasاست .در ميان ايزولههای
بالينی حضور ژن  ToxAدر ايزوله جدا شده از سوختگی و
دستگاه تنفسی به طور قابل توجهی باالتر از خون بود (.)9
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فاکتورها و ژنهای بيماری زای آن صورت گرفته است اما
اين مطالعات بيش تر بر روی نمونههای بالينی بوده و های
محيطی کم تر مورد مطالعه قرار گرفتند .در مطالعه حاضر
مقايسه وجود ژن ويروالنس  ToxAدر نمونههای بالينی و
محيطی صورت گرفت که نتيجه حاصله نشان دهنده
فراوانی باالی ژن  ToxAدر نمونههای بالينی و محيطی بود.
طبق مطالعات انجام شده فراوانی اين ژن در سودوموناس
آئروژينوزا باالست و اکثر سويهها دارای اين ژن می باشند
ولی در هر شرايطی بيان نمی گردد و بيان شدن آن بستگی
به شرايط محيطی دارد.

 nanIدر نمونه های سوختگی و ريه باالتر بود (.)13
در اين بررسی شيوع  88% ToxAو مطابق با مطالعه ی فوق
در نمونه های زخم و خلط بيشترين شيوع را داشت.
 Vivesبر روی خصوصيات ويروالنس سودوموناس
آئروژينوزا محيطی جدا شده ازخاکهای داری آلودگی نفتی
ونمونههای بالينی مطالعاتی انجام داد و مشاهده کرد که
اين دو گروه از باکتریها از نظر خصوصيات ويروالنس
تفاوتی ندارند (.)14
 Grosso-Becerraو همکاران محتوای ژنتيکی 17
سويه سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از آب ،گياهان،
دلفين و انسان را بررسی کردند و مشاهده کردند که همگی
در يک  cladeقرار میگيرد و تفاوت کمی از نظر ژنتيکی
بين آنها وجود دارد و آنها به زير گروه طبقه بندی نمی
شوند بلکه برحسب منشا محيطی به  clusterدسته بندی
میگردند و نمونههای بالينی بسيار نزديک به نمونههای جدا
شده از آب و گياه و دلفين است (.)15
از مطالعات فوق اين گونه استنباط ميشود که تا کنون
مطالعات زيادی بر روی شناسايی سودوموناس آئروژينوزا
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